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� BANKOWOŚĆ
Nowe oblicze 1. oddziału
Santander Bank Polska 

Czytaj na str. 5

� ROZRYWKA
Dni Kobylina, Sulmierzyc 
i Rozdrażewa

Czytaj na str. 6, 11 i 13

� DODATEK
TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 8-10

Czytaj str. 7

KROTOSZYN

Uroczyste otwarcie 
nowej siedziby A-T S.A. Czytaj str. 3

KROTOSZYN

Prezydent Polski 
z wizytą w naszym mieście!

Wa ka cje i urlop wy ko rzy stu je my czę sto nie tyl ko na od po czy nek. W tym
cza sie wie lu z nas pla nu je re mont, od świe że nie miesz kań i do -
mów. I po raz ko lej ny sta je my przed dy le ma tem, ja ką far bę wy brać … 

Naj czę ściej się ga my po far by akry lo we oraz la tek so we, czy li emul sje z do dat -
kiem ży wi cy po lia kry lo wej. To wła śnie obec ność ży wi cy spra wia, że są tak trwa łe
i ela stycz ne. Im więk sze jest jej stę że nie, 
tym lep sza ja kość emul sji. 

(PSZ)

DOMCzas na remont!!!

WIĘCEJ NA STRONIE 9
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W gmi nie Ko by lin po raz pierw szy
przy zna no sty pen dia bur mi strza
za wy ni ki w na uce i wy bit ne osią -
gnię cia. Wy róż nie ni ucznio wie zo sta -
li uho no ro wa ni w trak cie nie daw nej
se sji Ra dy Miej skiej w Ko by li nie.

Aby otrzy mać na gro dę w po sta ci
sty pen dium, ucznio wie mu sie li speł nić
je den z okre ślo nych wa run ków: śred nia
ocen co naj mniej 5,50, za cho wa nie
wzo ro we lub bar dzo do bre, fi na li sta lub
lau re at kon kur su/olim pia dy przy naj -
mniej na szcze blu wo je wódz kim

przy śred niej ocen co naj mniej 5,0 lub
wy bit ne osią gnię cia w jed nej z dzie dzin
na uki bądź sztu ki przy naj mniej
na szcze blu wo je wódz kim przy śred niej
co naj mniej 5,0.

W za koń czo nym wła śnie ro ku szkol -
nym do otrzy ma nia sty pen dium kwa li fi -
ko wa ło się 37 uczniów. Bur mistrz To -
masz Le siń ski po gra tu lo wał wszyst kim
na gro dzo nym, któ rzy swą cięż ką i wy -
trwa łą pra cą dą żą do wy zna czo ne go przez
sie bie ce lu. Ży czył im jesz cze lep szych
wy ni ków w na uce w ko lej nych la tach, po -
dzię ko wał za pięk ne re pre zen to wa nie

gmi ny Ko by lin oraz jej pro mo cję pod czas
kon kur sów i za wo dów. 

Po dzię ko wa nia za moż li wość na gro -
dze nia – po przez przy zna nie sty pen -
diów – cięż kiej pra cy uczniów zło ży li sty -
pen dy ści oraz – w imie niu dy rek to rów
szkół – Ma rio la Woj cie chow ska. Wszyst -
kim, któ rzy przy czy ni li się do suk ce sów na -
gro dzo nych dzie ci, w ra mach po dzię ko wa -
nia de dy ko wa no utwór, któ ry za śpie wa -
ła – jak za wsze pięk nie – Wik to ra Łu ko -
wiak, nie zwy kle uzdol nio na wo ka list ka,
lau re at ka wie lu kon kur sów wo kal nych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOBYLIN

Stypendia burmistrza dla najlepszych uczniów

POLITYKA

Ruszają przygotowania do wyborów

Przed ty go dniem na kro to szyń skim
ryn ku od by ła się kon fe ren cja pra so -
wa z udzia łem po sła Ma riu sza Wit -
cza ka oraz Da riu sza Ro zu ma – rad -
ne go po wia to we go. Przed sta wi cie le
Plat for my Oby wa tel skiej po in for mo -
wa li o roz po czę tym – w związ ku z je -
sien ny mi wy bo ra mi do par la men -
tu – cy klu spo tkań z miesz kań ca mi.

– Spo ty ka my się w ra mach ak cji zor -
ga ni zo wa nej przez Plat for mę Oby wa tel -
ską. Od wie dza my wie le miej sco wo ści
gmin nych i po wia to wych. W trak cie spo -
tkań kon sul tu je my roz ma ite kwe stie i na -
sze pro po zy cje pro gra mo we, któ re ogło si -
li śmy w ra mach kam pa nii do Par la men tu
Eu ro pej skie go – mó wił po seł Wit -
czak. – Bar dzo waż nym te ma tem jest dla
nas służ ba zdro wia, a zwłasz cza wszyst -
kich nas gor szą ce przy pad ki, do ja kich do -
cho dzi na SOR -ach. Je ste śmy otwar ci

na słu cha nie oby wa te li. Z Da riu szem Ro -
zu mem roz ma wia li śmy o przy go to wa -
niach kro to szyń skich struk tur PO do je -
sien nych wy bo rów – przy znał M. Wit -
czak. 

Po li tyk oznaj mił, że w wy bo rach
do se na tu bę dzie wy sta wio ny sil ny kan -
dy dat, któ ry ma szan sę wy grać w jed no -
man da to wym okrę gu. Je śli cho dzi
o sejm, to PO za mie rza po sta wić na moc -
nych kan dy da tów. – Po wiat kro to szyń -
ski za pre zen tu je dwie kan dy da tu ry we -
dług pa ry te tu – je den męż czy zna i jed na
ko bie ta. Nie ukry wam, że sta wia my
na sa mo rzą dow ców, któ rzy wpi su ją się
w for mu łę zjed no czo nej opo zy cji. Sa mo -
rzą dow cy po wie dzie li, że bę dą nas
wspie rać. Kro to szyn to tak waż ny ośro -
dek, że mu si mieć swo je go po sła i bę dzie -
my ro bić wszyst ko, że by tak by ło – za -
zna czył par la men ta rzy sta.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI



W śro dę, 26 czerw ca, przy ul. Ra wic -
kiej w Kro to szy nie od by ło się ofi cjal -
ne otwar cie no wej sie dzi by Przed się -
bior stwa Han dlo we go A -T S.A.
Na uro czy stość przy by li człon ko wie
za rzą du spół ki oraz za pro sze ni go -
ście, a po śród nich przed sta wi cie le
sa mo rzą du i wy ko naw cy in we sty cji
oraz lo kal ne me dia. 

Spo tka nie pro wa dził Pa weł Jar mu żek,
pre zes Za rzą du A -T S. A., a obec ni by li
tak że m. in. Adam Ty ra kow ski – prze wod -
ni czą cy Ra dy Nad zor czej – oraz Sta ni sław
Ty ra kow ski – wła ści ciel. Uro czy stość roz -
po czę ła się od po świę ce nia obiek tu, cze go
do ko nał ks. ka no nik Sta ni sław Mie sza ła. 

W sa li kon fe ren cyj nej pre zes opo wie -
dział o hi sto rii i roz wo ju A -T. Zin te gro wa -
ne Cen trum Lo gi stycz ne to du że wy da -
rze nie w dzie jach fir my, któ ra ist nie je
od 1990 ro ku. Wcze śniej funk cjo no wa ła
przy ul. Za ci sze w Kro to szy nie. No wy
obiekt ma po wierzch nię 30 000 m2, któ -
rą zaj mu ją biu ra i ma ga zy ny. Do dat ko wo
fir ma po sia da przy cen trum re zer -
wę 5000 m2, na któ rej w przy szło ści mo -
gą po wsta wać ko lej ne ma ga zy ny.  

Przed się bior stwo Han dlo we A -T S.A.
zaj mu je się sprze da żą ar ty ku łów elek -
trycz nych, oświe tle nio wych, elek tro nicz -
nych oraz che micz nych, far ma ceu tycz -
nych i spo żyw czych. Pro wa dzi sprze daż
de ta licz ną i hur to wą na te re nie ca łej Pol -
ski. W chwi li obec nej za trud nia po -
nad 800 pra cow ni ków, do dys po zy cji fir -
my jest po nad 320 sa mo cho dów cię ża ro -
wych i oso bo wych. A -T to 71 pla có wek
elek trycz no -oświe tle nio wych, 38 hur -

tow ni elek trycz nych, eks klu zyw ny sa lon
oświe tle nio wy Fa bry ka Świa tła, sklep wy -
prze da żo wy, sa lo nik A -T EXPRESS oraz
Zin te gro wa ne Cen trum Lo gi stycz ne.

P. Jar mu żek mó wił też o pro ble mach,
z ja ki mi bo ry ka się przed się bior stwo,
choć – jak pod kre ślił – sy tu acja na ra zie
jest sta bil na. Oka zu je się, że A -T S. A jest
w sta nie sa na cji po trwa ją cych od kil ku lat
kon tro lach skar bo wych. Urząd Skar bo wy
pod jął tak że de cy zję o za wie sze niu wy pła -
ty 30 mi lio nów zło tych za nad pła co ny po -
da tek VAT. 

– Sy tu acja jest dla nas nie zro zu mia ła,
po nie waż kon tro le trwa ją już ty le lat i nie
zna le zio no żad nych nie pra wi dło wo ści,
zmie nia ją się ze spo ły kon tro l ne i na czel ni -
cy. Sy tu acja fir my jest mi mo wszyst ko sta -
bil na, nie po zwa la jed nak na sze ro ki roz -
wój, ja ki był jej udzia łem do tej po ry.
Przed się bior stwo mu sia ło zre zy gno wać
z eks por tu swo ich to wa rów na ryn ki za -
gra nicz ne, przez co jej ob ro ty zde cy do wa -
nie zma la ły. Li czy my jed nak, że spra wa ta
za koń czy się dla nas po zy tyw nie – oznaj -
mił pre zes Za rzą du A -T S.A.

Za pro sze ni go ście zwie dzi li no wą sie -
dzi bę fir my, obej rze li po miesz cze nia biu -
ro we oraz ha le ma ga zy no we. Za pre zen to -
wa no tak że dwa po miesz cze nia spe cjal ne:
stre fę re lak su oraz spor tu. Jest to wyj ście
na prze ciw po trze bom pra cow ni ków, któ -
rzy w trak cie prze rwy mo gą się zre lak so -
wać lub ak tyw nie spę dzić ten czas. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści wszy scy
mo gli skosztować oko licz no ścio we go tor -
tu.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 
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Uroczyste otwarcie 
nowej siedziby A-T S.A.
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POD NASZYM PATRONATEM

Agrointegracja to rozwój branży rolniczej
W mi nio ny czwar tek w sie dzi bie
Agro in te gra cja Sp. z o. o. od by ła się
kon fe ren cja w ra mach III Mię dzy na -
ro do we go Fo rum Lo gi sty ki w Go spo -
dar ce Żyw no ścio wej, trwa ją ce go
od 26 do 28 czerw ca. Za pro sze ni go -
ście z za gra ni cy mie li oka zję wy słu -
chać pre lek cji m. in. na te mat ce lów
i za ło żeń spół ki oraz lo kal nych spo -
so bów na roz wój rol nic twa.

Ce lem fo rum jest in te gra cja śro do wi -
ska na ukow ców ze śro do wi skiem biz ne su
po przez pre zen ta cję wy ni ków ba dań na -
uko wych oraz prak tycz nych do świad czeń
w lo gi sty ce.

Pierw sze go dnia cykl wy kła dów prze -
pro wa dzo no na te re nie Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. W czwar tek
na to miast uczest ni cy uda li się do Ku kli -
no wa – do sie dzi by spół ki Agro in te gra cja,
gdzie po wi ta li ich Woj ciech Sty bur -
ski – jej pre zes – oraz To masz Le siń -
ski – bur mistrz Ko by li na. Dzię ki pre zen -
ta cji mul ti me dial nej go ście do wie dzie li
się o dzia ła niach Agro in te gra cji w kwe stii
wspie ra nia bran ży rol ni czej. 

Spół ka po wsta ła na ba zie dwóch pręż -
nych firm, zaj mu ją cych się do radz twem
rol ni czym głów nie na ob sza rze Wiel ko pol -
ski – Agro -Fun du sze Ja ro sław Wal czak
oraz Sty bur ski & Go liń ski Fun du sze Unij -
ne. Głów nym jej ce lem jest in te gra cja śro do -
wisk rol ni czych po przez m. in. za kła da nie
i pro wa dze nie grup pro du cenc kich. Obec -
nie Agro in te gra cja ob słu gu je po nad 30
grup pro du cen tów trzo dy, by dła opa so we -

go, mle ka, bu ra ków cu kro wych, zbóż i rze -
pa ku. Nie wy klu cza tak że współ pra cy z rol -
ni ka mi spe cja li zu ją cy mi się w in nych ro dza -
jach pro duk cji. Swo imi usłu ga mi za go spo -
da ro wu je ta kie ob sza ry jak księ go wość, pra -
wo rol ne czy peł ne do radz two w za kre sie
ARiMR, Mi ni ster stwa Rol nic twa, KOWR. 

In spi ra cją do utwo rze nia fir my by ła
chęć po mo cy gru pom pro du cenc kim, po -
wsta łym w po przed nich per spek ty wach
fi nan so wych PROW 2007-2013
oraz 2004-2006. Gru py, któ re wte dy zo -
sta ły utwo rzo ne, nie do koń ca by ły świa -
do me swo ich zo bo wią zań. Gdy w grud -
niu 2015 zmie ni ła się usta wa o gru pach
pro du cenc kich, więk szość tych grup po -
pa dła w ta ra pa ty, po nie waż nie re ali zo wa -
ły za sad i wy mo gów, któ re wy ni ka ły z pro -
gra mu. Uszczel nie nie prze pi sów w 2015
ro ku do pro wa dzi ło do wstrzy ma nia płat -
no ści dla tych pod mio tów. Dzię ki wspól -
nym dzia ła niom uda ło się po móc rol ni -
kom w roz wią za niu te go pro ble mu.

Ko lej nym punk tem kon fe ren cji był wy -
kład Jan Žuko vski sa z Wy dzia łu Roz wo ju

Bio go spo dar ki Uni wer sy te tu Vy tau tas Ma -
gnus na Li twie. Pre lek cja za ty tu ło wa na by ła:
„Osią gnię cia i za da nia pro du cen tów rol nych
i ich or ga ni za cji: przy pa dek Li twy”. Słu cha -
cze do wie dzie li się, wja kich ga łę ziach rol nic -
twa spe cja li zu je się nasz wschod ni są siad, ja -
ki ma po ten cjał i szan se roz wo jo we.

Po cy klu wy kła dów uczest ni cy fo -
rum uda li się do miej sco wo ści Bu ła ków,
że by zło żyć wi zy tę u jed ne go z człon ków
gru py pro du cen tów mle ka, któ ra współ -
pra cu je z fir mą Agro in te gra cja. Mło dy
rol nik za pre zen to wał no wo cze sną obo rę,
któ ra zo sta ła wy bu do wa na ze środ ków
po mo co wych. Od wie dza ją cych bar dzo
moc no za in try go wał fakt, że obec nie obo -
rę moż na za rzą dzać z po zio mu smart fo -
na. Zo sta ła przed sta wio na no wo cze sna
apli ka cja do za rzą dza nia sta dem, któ rą
do star cza Pol ska Fe de ra cja Ho dow ców
i Pro du cen tów By dła Mlecz ne go.

Wy da rze niem pod su mo wu ją cym
dru gi dzień III Mię dzy na ro do we go Fo -
rum Lo gi sty ki w Go spo dar ce Żyw no ścio -
wej był wy jazd do za kła dów prze twór -
stwa mlecz ne go Okrę go wej Spół dziel ni
Mle czar skiej Go styń. Tam zo sta ły za pre -
zen to wa ne pro ce sy tech no lo gicz ne oraz
pro duk ty, któ re cie szą się bar dzo wy so ką
re no mą. Jest to wy so ka ga ma pro duk tów,
któ re są wy twa rza ne bez żad nych do dat -
ków ulep sza ją cych i wy dłu ża ją cych trwa -
łość. Spół dziel nia Mle czar ska Go styń
współ pra cu je m. in. z do staw ca mi z gru py
pro du cen tów w ra mach Agro in te gra cji.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 

Nie daw no bur mi strzo wie Kro to szy -
na spo tka li się z ucznia mi szkół pod -
sta wo wych przy wie ży ob ser wa cyj no -
-wi do ko wej. Tam przed sta wi li dzie -
ciom naj więk sze wa lo ry na sze go
mia sta. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek oraz
je go za stęp ca, Ry szard Czusz ke, spo tka li
się z ucznia mi szkół pod sta wo wych nr 4
i nr 5. Ce lem by ło po ka za nie naj młod -
szym, jak cie ka wie spę dzić wa ka cje
w Kro to szy nie. Każ dy z uczest ni ków
otrzy mał drob ny upo mi nek, za wie ra ją cy
ma pę mia sta, na któ rej za zna czo ne są
miej sca war te zo ba cze nia, a tak że pocz -
tów kę z wi do kiem na ra tusz. 

Ucznio wie za po zna li się rów nież ze
ścież ką dy dak tycz no -przy rod ni czą,
na któ rą skła da ją się czte ry punk ty z ta bli -

ca mi in for ma cyj ny mi o tre ściach przy rod -
ni czych. Me tą ścież ki jest wie ża wi do ko -
wa, na któ rą na ko niec spo tka nia wszy scy
we szli, by po dzi wiać pa no ra mę mia sta. 

Przy po mnij my, że wie ża ob ser wa cyj -
no -wi do ko wa zbu do wa no zo sta ła w ra -
mach za da nia pod na zwą „Utwo rze nie
ścież ki dy dak tycz no -przy rod ni czej z wie żą
ob ser wa cyj no -wi do ko wą”. Koszt in we sty -
cji wy niósł oko ło 366,5 tys. zł, z cze go 180
tys. zł sta no wi ło do fi nan so wa nie z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu.

Po mysł utwo rze nia ścież ki dy dak -
tycz no -przy rod ni czej z wie żą ob ser wa cyj -
no - wi do ko wą ma na ce lu wdro że nie dzia -
łań edu ka cyj nych, któ re uświa do mią
miesz kań com gmi ny, ja ki po ten cjał przy -
rod ni czy znaj du je się w za się gu rę ki.

(LE NA)

KROTOSZYN

Z widokiem na wakacje
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W ostat ni week end czerw ca od by ły
się Dni Ko by li na. Or ga ni za to rzy przy -
go to wa li mnó stwo atrak cji. Na sce -
nie oprócz lo kal nych artystów wy stą -
pił słyn ny ze spół IRA.

W so bo tę tra dy cyj nie prze pro wa dzo -
no za wo dy strze lec kie o Pu char Prze wod -
ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Ko by li nie
oraz Mi strzo stwa Gmi ny w Rzu cie Be re -
tem. Te go dnia dla licz nie przy by łych
miesz kań ców wy stą pi li ze spół No Way,
ra per Fi li pek, gru pa Lo rem oraz ocze ki -
wa na przez wszyst kich gwiaz da, czy li
IRA z cha ry zma tycz nym wo ka li stą, Ar tu -
rem Ga dow skim. Tłu my fa nów pod sce -

ną z pew no ścią nie by ły za wie dzio ne.
Zwień cze niem pierw sze go dnia by ła za -
ba wa ta necz na z ze spo łem Bliź nia ki.

W nie dzie lę moż na by ło od dać krew.
Nie za bra kło tra dy cyj ne go wy lo tu go łę bi.
Na sce nie po ja wi li się m. in. dzie ci
z przed szko li, Elż bie ta Sia ma, Ła giew ni -
cza nie, Or kie stra Dę ta, du et Pró ba Cza su
i Przy ja cie le, Ta cy Nie In ni czy Pi no kio
Bro thers. Swo je umie jęt no ści za pre zen to -
wa li przed sta wi cie le UKS Uke mi i KS Ti -
ger oraz człon ko wie 12 Wiel ko pol skiej
Bry ga dy Wojsk Obro ny Te ry to rial nej, któ -
rych po kaz umie jęt no ści sa mo obro ny wy -
warł wiel kie wra że nie. Moż na by ło też
obej rzeć za byt ko we sa mo cho dy i mo to cy -

kle. Przy go to wa no oczy wi ście wie le sto isk
ga stro no micz nych, a dla dzie ci do stęp ny
był ma ły lu na park.

Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na
z wiel ką pom pą, ale nie oby ło się bez
zgrzy tu. Jak po in for mo wa li nas or ga ni za -
to rzy, w tym rów nież bur mistrz To masz
Le siń ski, przed sta wi cie le me diów mie li
rze ko mo za kaz wstę pu na te ren bez po -
śred nio pod sce ną, a przed ba rier ka mi, tłu -
ma cząc to wzglę da mi bez pie czeń stwa itp.
Tak więc dzien ni ka rzo wi z na szej ga ze ty
ka te go rycz nie za bro nio no tam wcho dzić.
Nie po zo sta ło mu więc nic in ne go jak do -
sto so wać się do wy tycz nych. Ale – jak się
póź niej oka za ło – wpusz cze ni zo sta li tam
przed sta wi cie le in nych kro to szyń skich
me diów. Wy glą da więc na to, że są – cy tu -
jąc kla sy ka – rów ni i rów niej si...

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA I FILM 
na www.glo kal na.pl

ROZRYWKA

IRA na Dniach Kobylina!

IV Mię dzy po wia to wy Prze gląd Ze -
spo łów Mu zycz nych „Ale Mu za Fest”
wy grał kro to szyń ski ze spół Kon sa &
The Trip per. By ła to już ostat nia edy -
cja kon kur su.

Kon kurs od był się w Do brzy cy i sta no -
wił je den z punk tów pro gra mu dni mia sta.
W szran ki sta nę ło dzie sięć ze spo łów, a po -
śród nich trzy z po wia tu kro to szyń skie go. 

Du et Kon sa & The Trip per, czy li
Wik to ria Wuj czyk i Prze my sław Boch na,
zdo był ser ca ju ro rów po przez po łą cze nie
mu zy ki elek tro nicz nej ze wspa nia łym

gło sem wo ka list ki, któ ra zna na jest w Kro -
to szy nie z wy stę pów so lo wych i ze spo ło -
wych. Wy stę pu je m. in. w gru pie Po si ti ve. 

Za za ję cie pierw sze go miej sca kro to -
szyń ski du et zdo był na gro dę pie nięż ną
i moż li wość na gra nia sin gla w pro fe sjo nal -
nym stu diu na grań w Ja ro ci nie. 

Dru gą lo ka tę przy zna no me ta lo wej
ka pe li Last Riot z Pniew (po wiat sza mo -
tul ski), a trze cią do brzyc kie mu ze spo ło wi
Sum mer. Nasz po wiat re pre zen to wa ły
jesz cze gru py Folk lor Bło nie oraz Ta cy
Nie In ni. 

(LE NA) 

MUZYKA

Sukces krotoszyńskiego duetu w Dobrzycy
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W po nie dzia łek, 24 czerw ca, do Kro -
to szy na przy je chał Pre zy dent RP An -
drzej Du da. Na kro to szyń skim ryn ku
spo tkał się z miesz kań ca mi oraz
przed sta wi cie la mi sa mo rzą du.
W swo im wy stą pie niu pre zy dent po -
ru szył wie le istot nych dla na sze go
kra ju te ma tów.

W imie niu władz sa mo rzą do wych
gło wę pań stwa na Zie mi Kro to szyń skiej
przy wi tał bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek, któ ry w swo jej prze mo wie scha rak -
te ry zo wał za ło że nia idei współ dzia ła nia
w dzia łal no ści kro to szyń skie go sa mo -
rzą du. 

– Spo tka nie z pre zy den tem Pol ski
jest wy da rze niem, któ re każ dy z nas, nie -
za leż nie od sym pa tii po li tycz nych, dłu go
bę dzie pa mię tał – za zna czył bur -
mistrz. – Wy słu cha my dziś chęt nie, co
bę dzie miał do po wie dze nia i po dzie li my
się na szy mi spo strze że nia mi. W Kro to -
szy nie sta wia my na współ dzia ła nie. Dą -
ży my do te go, że by roz bu dzać wśród
miesz kań ców po czu cie współ od po wie -
dzial no ści za stan i roz wój gmi ny. Bo z ta -
kie go po czu cia ro dzi się ich doj rza łość
i go to wość do współ pra cy wszyst kich ze
wszyst ki mi. Dla te go dba my o do bre re la -
cje z przed sta wi cie la mi prze my słu, rol -
nic twa, or ga ni za cji po za rzą do wych, mło -
dzie żo wych i se nior skich. Aby uwol nić
ener gię, po my sło wość i kre atyw ność lu -
dzi zwią za nych bez po śred nio z sa mo rzą -
dem, da je my jak naj wię cej swo bo dy sa -
mo rzą do wym in sty tu cjom, so łec twom
i ra dom osie dli – stwier dził F. Mar sza łek.
Wspo mniał tak że o sze ro kiej współ pra cy
z gmi na mi wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go oraz mia sta mi part ner ski mi za gra ni cą.

Pre zy dent An drzej Du da ser decz nie
po dzię ko wał za nie zwy kle mi łe przy ję cie
w na szym mie ście. – To jest tu taj, na tej
zie mi, wiel ka tra dy cja – ta oby wa tel -
skość, to my śle nie o spra wach kra jo -
wych – mó wił. – Oczy wi ście, my śle nie
tak że przez pry zmat swo ich in te re sów
i uwa run ko wań lo kal nych. Ale w tym ro -
ku ob cho dzi my stu le cie od zy ska nia

przez Pol skę nie pod le gło ści – oczy wi ście
umow nie. Wszy scy pa mię ta my, że w ro -
ku 1919 jesz cze trwa ło po wsta nie wiel -
ko pol skie. Po wsta nie, któ re za koń czy ło
się pięk nym, wspa nia łym suk ce -
sem – Wiel ko pol ska sta ła się czę ścią od ra -
dza ją cej się Rze czy po spo li tej. I sta ła się
nią bez a pe la cyj nie, dla te go że tak zde cy -
do wa na by ła po sta wa miesz ka ją cych tu
lu dzi. To Pań stwa pra dziad ko wie, dziad -
ko wie, ro dzi ce tę Pol skę dla nas wszyst -
kich od zy ska li. I za to tak że dzi siaj – ja ko
Pre zy dent Rze czy po spo li tej – chcia łem
Pań stwu, miesz kań com Kro to szy na i tej
zie mi, z ca łe go ser ca po dzię ko wać. Dzię -
ku ję za to, ja kie są tu taj po ko le nia. Dzię -
ku ję, że pa mię ta cie o tam tym wiel kim
czy nie pa trio tycz nym. Że pa mię ta cie tak -
że o tym, w ja ki spo sób do te go do pro wa -
dzo no. Że by ła to wy trwa ła, spo koj na pra -
ca or ga nicz na, dzia ła nie prze my śla ne. Że
by ła to ca ła dłu go let nia or ga ni za cja pol -
skie go ży cia pod za bo ra mi – or ga ni zo wa -
no klu by, od by wa ły się spo tka nia, uczo no
pol skie go ję zy ka, ugrun to wa no i two rzo -
no pol ską kul tu rę, czy nio no wszyst ko to,
co by ło tak nie zwy kle waż ne. Po wsta wa ły
wte dy pierw sze zrę by pol skiej ban ko wo -
ści. To dzia ło się wła śnie tu taj, na tej zie -

mi. To wła śnie tu taj bu do wa no wzor ce
te go, co dzi siaj na zy wa my przed się bior -
czo ścią, a z cze go dzi siaj je ste śmy dum -
ni. I mó wi my, że chcie li by śmy, by tak
roz wi ja ła się ca ła Pol ska. To wła śnie ta zie -
mia! – oświad czył pre zy dent.

Jak pod kre ślił, obec nie nasz kraj bar -
dzo szyb ko się roz wi ja i zbli ża się do ta kie -
go po zio mu ży cia, ja ki jest na Za cho dzie.
Naj waż niej szą kwe stią dla gło wy pań stwa
jest jed nak fakt, iż pań stwo wspie ra naj -
mniej szą ko mór kę spo łecz ną, czy li ro dzi -
nę. Prze ko ny wał, że to ro dzi na sta no wi
o trwa ło ści i przy szło ści spo łe czeń -
stwa. – Cie szę się, że je ste ście te raz wspie -
ra ni tak że przez pol skie pań stwo, pol skie
wła dze po przez róż ne go ro dza ju pro gra -
my, spo śród któ rych oczy wi ście na sa -
mym po cząt ku wy mie nia my za -
wsze 500+ – po wie dział.

A. Du da na wią zał rów nież do spraw
eu ro pej skich, jed no cze śnie dzię ku jąc
miesz kań com, któ rzy w ma ju po szli za -
gło so wać w wy bo rach do Par la men tu Eu -
ro pej skie go. – Gdy roz ma wia my o Eu ro -
pie, lu dzie mó wią: „tak, idź my do Eu ro -
py, bądź my z Eu ro pą, mu si my być pro -
eu ro pej scy”. I to jest wła śnie Eu ro pa! To
jest wła śnie pro eu ro pej skość! Wszę dzie
na za cho dzie Eu ro py są te go ty pu pro gra -

my wspie ra ją ce ro dzi nę. One wła śnie sta -
no wią kwin te sen cję spo łecz nej go spo dar -
ki ryn ko wej, w któ rej na stę pu je spra wie -
dli wy po dział dóbr. Bo to nie jest ża den
pre zent, to nie jest żad na jał muż na. To
jest coś, co słu ży bu do wa niu fun da men -
tów pań stwo wo ści, bu do wa niu pol skie go
spo łe czeń stwa – coś, co się po pro stu pol -
skiej ro dzi nie na le ży. To jest coś, co po -
win no być od daw na – przy znał A. Du da,
do da jąc przy tym, że nie by ło by ta kiej po -
mo cy ze stro ny pań stwa, gdy by nie mą dra
po li ty ka fi skal na, czy li uszczel nie nie sys -
te mu po dat ko we go, zwłasz cza je śli cho -
dzi o wy łu dze nia VAT.

Pre zy dent po ru szył tak że te mat bez -
pie czeń stwa na sze go kra ju i współ pra cy
ze Sta na mi Zjed no czo ny mi. – Oczy wi -
ście, cie szę się, że na na szym te ry to rium
bę dą ko lej ni żoł nie rze ze Sta nów Zjed no -
czo nych, bo to wzmac nia na sze bez pie -
czeń stwo – oznaj mił. – Dzi siaj je ste śmy
ca ły czas na eta pie bu do wa nia, mo der ni -
zo wa nia na szej ar mii, ku po wa nia dla niej
no wo cze sne go wy po sa że nia, że by się po -
zbyć resz tek po so wiec kie go sprzę tu, któ -
ry ni jak nie pa su je do stan dar dów NA -
TO. Chce my te kon tak ty roz wi jać. Mam
na dzie ję, że bę dzie my w ten wła śnie spo -
sób bu do wa li po ten cjał Rze czy po spo li tej.
Po trze bu je my dy wer sy fi ka cji do staw ta -
kich su row ców jak gaz, że by śmy nie bra li
go tyl ko ze Wscho du, bo to jest zwy czaj -
nie nie bez piecz ne. Nasz wschod ni są siad
trak tu je gaz jak broń po li tycz ną. Nie mo -
że my się zgo dzić na to, by być za leż ny mi
od ta kiej bro ni po li tycz nej. W związ ku
z tym dy wer sy fi ka cja do staw jest nam
ogrom nie po trzeb na. 

Po prze mó wie niu pre zy dent An -
drzej Du da po sta no wił po roz ma wiać
z miesz kań ca mi Kro to szy na, któ rzy
chęt nie ro bi li so bie z nim pa miąt ko we
zdję cia. Póź niej wi zy ta prze nio sła się
do kro to szyń skie go ra tu sza, gdzie od by -
ło się spo tka nie z przed sta wi cie la mi
władz sa mo rzą do wych, rad ny mi oraz
par la men ta rzy sta mi. 

W czę ści nie ofi cjal nej wi zy ty pre zy -
dent od wie dził kro to szyń ski ko ściół far -
ny, dzień wcze śniej wy nie sio ny do god no -
ści Ba zy li ki Mniej szej. W cią gu kil ku na -
stu mi nut spę dzo nych w mu rach świą ty -
ni pro boszcz opro wa dził An drze ja Du dę
i wrę czył mu upo min ki zwią za ne z ko -
ścio łem oraz spin ki do ko szu li z krzy żem
je ro zo lim skim. Pre zy dent na to miast ob -
da ro wał świą ty nię prze pięk nym try bu la -
rzem. Po go dzi nie 21.00 A. Du da udał się
na kro to szyń ski sta dion, skąd he li kop te -
rem od le ciał do War sza wy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA i FILM 
na www.glo kal na.pl

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

KROTOSZYN

Prezydent Polski z wizytą w naszym mieście!
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W czerw cu Sto wa rzy sze nie Sym pa -
ty ków Kro to szyń skiej Je dyn ki oraz
Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Po -

wstań ców Wiel ko pol skich w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa ły I Gminny Kon -
kurs „Mój wy ma rzo ny za wód”. Za da -

niem uczest ni ków by ło przy go to wa -
nie pre zen ta cji mul ti me dial nej.

Kon kurs zor ga ni zo wa no przy wspar -
ciu Urzę du Miej skie go oraz Po wia to we go
Urzę du Pra cy w Kro to szy nie. Pierw sze
miej sce za jął Ty mo te usz Ra taj czyk (SP
nr 1 w Kro to szy nie), wy prze dza jąc We ro -
ni kę Kaź mier czak (SP nr 7 w Kro to szy -
nie) i Ame lię Pła cza szek (SP nr 1 w Kro to -
szy nie). Wy róż nie nie przy zna no Ma te -
uszo wi Ko ściół ko wi (SP w Be ni cach).
W ju ry zna la zły się m. in. Ka ta rzy na No -
wac ka z Po wia to we go Urzę du Pra cy oraz
Pa try cja Szy man z Mło dzie żo we go Cen -
trum Ka rie ry w Kro to szy nie.

(AN KA)

SP NR 1 KROTOSZYN

Mój wymarzony zawód

Na czerw co wej se sji Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie przy ję to ra port o sta nie
gmi ny i spra woz da nie z wy ko na nia

bu dże tu za 2018 rok. Rad ni jed no -
gło śnie udzie li li bur mi strzo wi wo tum
za ufa nia i ab so lu to rium.

Do ra por tu  nie  zgło szo no żad nych
uwag. W związ ku z po wyż szym Ra da
Miej ska udzie li ła bur mi strzo wi To ma -
szo wi Le siń skie mu wo tum za ufa nia. Ko -
lej nym punk tem by ło roz pa trze nie spra -
woz da nia z wy ko na nia bu dże tu gmi ny
w mi nio nym ro ku. Rad ni jed no gło śnie je
za twier dzi li.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
od czy tał wnio sek o udzie le nie ab so lu to -
rium bur mi strzo wi i po za po zna niu się
z po zy tyw ną opi nią Re gio nal nej Izby Ob -
ra chun ko wej rad ni po no wie by li jed no -
myśl ni. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOBYLIN

Radni byli jednogłośni

Ko lej ny rok szkol ny prze szedł do hi -
sto rii. W dniu je go za koń cze nia po -
dzię ko wa nia otrzy ma li ucznio wie i o -
pie ku no wie Szkol nych Kas Oszczęd -
no ści, pro wa dzo nych przez Bank
Spół dziel czy w Kro to szy nie. 

Bank na gro dził uczniów za ak tyw ny
udział w SKO oraz opie ku nów za pro -
mo wa nie idei oszczę dza nia w ośmiu lo -
kal nych szko łach pod sta wo -
wych – w Basz ko wie, Ko by li nie, Ku kli -
no wie, Or pi sze wie, Rosz kach, Smo li -

cach, Sul mie rzy cach i Zdu nach. W trak -
cie uro czy sto ści za koń cze nia ro ku szkol -
ne go przed sta wi cie le BS w Kro to szy nie
wrę czy li dzie ciom dy plo my i upo min ki,
a na uczy cie lom po dzię ko wa nia. Jed no -
cze śnie za chę ca li do ak tyw ne go uczest -
nic twa w SKO wraz z roz po czę ciem ko -
lej ne go ro ku szkol ne go.

(AN KA)

BANK SPÓŁDZIELCZY

Podziękowania za udział w SKO

W Sul mie rzy cach w mi nio ny week -
end zor ga ni zo wa no świę to mia sta.
Przy pięk nej, let niej po go dzie miesz -
kań cy mi ło spę dzi li czas, świet nie
się ba wiąc. W tym ro ku na sce nie
do mi no wa ło di sco -po lo. Wy stą pi ły
ze spo ły Ska ner oraz Ve egas. Pierw -
sze go dnia na im pre zie go ści ło Ra -
dio Eska.

So bo ta roz po czę ła się od po ka zu ta -
necz ne go ze spo łu z Sul mie rzyc kie go Do -
mu Kul tu ry i dzie ci z miej sco we go
Przed szko la Pu blicz ne go. Swo je umie jęt -
no ści za pre zen to wa li za pa śni cy LKS Ce -
ra mik. Na sce nie na to miast wy stą pi li Ta -

cy Nie In ni, Ka pe la znad Ba ry czy oraz
gwiaz da wie czo ru – gru pa Ska ner.
Na za koń cze nie pierw sze go dnia od by ła
się dys ko te ka z udzia łem Ma cie ja Sta nia -
ka z Ra dia Eska. 

W nie dzie lę wy stą pi ły ze spół Ma ra -
qu ja oraz or kie stra dę ta Sul mie rzyc kie go
Do mu Kul tu ry. Tra dy cyj nie zor ga ni zo wa -
no tak że wy ścig „dzi ków”, czy li po jaz dów
trzy ko ło wych. Wie le cie ka wych ga dże tów
moż na by ło wy grać w lo te rii fan to wej.
Wie czo rem za gra ły ze spo ły Lo rem i Ve -
egas, a Dni Sul mie rzyc za koń czy ła za ba wa
ta necz na z TK Mu sic. 

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 

SULMIERZYCE

Zabawa w pełnym słońcu
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W mi nio ny week end od by ły się Dni
Gmi ny Roz dra żew. Gwiaz dą im pre zy
był Fi lip La to.

Dwu dnio we ob cho dy roz po czę ły się
w so bo tę za ba wą ta necz ną z ze spo łem X -
-Dan ce. Ofi cjal na część im pre zy mia ła
miej sce w nie dzie lę. Przed uro czy stym
otwar ciem, pod czas pa ra dy, moż na by ło
po dzi wiać po jaz dy bez sil ni ko we, wy ko -
na ne przez uczest ni ków kon kur su

„Na stra ży bez pie czeń stwa”. 
Ar ty stycz ne pre zen ta cje w wy ko na -

niu pla có wek oświa to wych gmi ny za -
chwy ci ły wi dow nię. Prze pro wa dzo no
rów nież tur niej spor to wo -re kre acyj ny so -
łectw. Naj młod si mo gli oczy wi ście li czyć
na mnó stwo atrak cji, przy go to wa nych
przez Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich
Roz dra żew. Swo je umie jęt no ści za pre zen -
to wał roz dra żew ski klub ka ra te. Ilu zjo ni -
sta Ro man Ro szyk za sko czył uczest ni ków

im pre zy po ka zem „Z za cza ro wa nej wa liz -
ki”. Na sce nie wy stą pi ła też gru pa Ale Bab -
ki. Gwiaz dą wie czo ru był Fi lip La to z ze -
spo łem, zna ny m. in. z wy stę pów w So -
und 'n' Gra ce. Wie czo rem po dzi wiać
moż na by ło wi do wi sko „Ma ster of Ti me”
w wy ko na niu Te atru Ognia IN FER NAL.
Dni Roz dra że wa za koń czy ła za ba wa ta -
necz na, któ rą pro wa dził Dj Da xior. 

(LE NA)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl

ROZDRAŻEW

Filip Lato na letnie świętowanie



Wydarzenie14 WTOREK, 2 lipca 2019

W nie dzie lę, 23 czerw ca, w Ko ście le
pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy -
nie od pra wio na zo sta ła uro czy sta
Msza św. z oka zji wy nie sie nia kro to -
szyń skiej fa ry do god no ści Ba zy li ki
Mniej szej. Li tur gię spra wo wał ar cy bi -
skup Sta ni sław Gą dec ki – me tro po li -
ta po znań ski i prze wod ni czą cy Kon fe -
ren cji Epi sko pa tu Pol ski. W ra mach
te go do nio słe go wy da rze nia na kro to -
szyń skim ryn ku wy stą pi ła Ele ni,
a wie czo rem w fa rze moż na by ło po -
słu chać kon cer tu or ga no we go.

Sło wo po wi ta nia na po cząt ku Mszy
świę tej do wszyst kich wier nych skie ro wał
ks. bp. Edward Ja niak, któ ry za uwa żył, że
to ra do sne i pod nio słe wy da rze nie zo sta ło
po prze dzo ne bar dzo przy krą wia do mo ścią
o tra gicz nej śmier ci ks. kan. Da riu sza Ko -
wal ka. Bi skup za rzą dził w ca łym Kro to szy -
nie ża ło bę od po nie dział ku aż do so bo ty.

– Wy ra żam wdzięcz ność Oj cu Świę -
te mu Fran cisz ko wi za wy nie sie nie kro to -
szyń skiej fa ry do god no ści ba zy li ki. Wią że
się to z jej wy jąt ko wym zna cze niem
z punk tu wi dze nia hi sto rii, li tur gii oraz
pro wa dzo nej dzia łal no ści dusz pa ster -
skiej – za zna czył bi skup. De kret Kon gre -
ga cji Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra -

men tów z 10 ma ja 2019, na da ją cy Ko -
ścio ło wi pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Kro -
to szy nie ty tuł Ba zy li ki Mniej szej, od czy -
tał bp Łu kasz Bu zun.

– Na proś bę Je go Eks ce len cji Edwar -
da Ja nia ka, Bi sku pa Ka li skie go, przed ło -
żo ną w pi śmie z dnia 3 grud nia 2018 ro -
ku, wy ra ża ją cą ży cze nie du cho wień stwa
oraz wier nych Kon gre ga cja Kul tu Bo że go
i Dys cy pli ny Sa kra men tów, na mo cy
szcze gól nych upraw nień udzie lo nych jej
przez Oj ca Świę te go Fran cisz ka, na da je
Ko ścio ło wi Pa ra fial ne mu pw. Św. Ja -

na Chrzci cie la w Kro to szy nie za szczyt ny
ty tuł Ba zy li ki Mniej szej wraz ze wszyst ki -
mi przy słu gu ją cy mi pra wa mi i przy wi le -
ja mi li tur gicz ny mi, przy rów no cze snym
za cho wa niu wska zań, któ re po win ny być
prze strze ga ne, zgod nie z De kre tem o Ty -
tu le Ba zy li ki Mniej szej, wy da nym 9 li sto -
pa da 1989 ro ku – na pi sa no w de kre cie.

W ho mi lii ks. abp Gą dec ki bar dzo
do kład nie przed sta wił wszyst kim ze bra -
nym, ja kie przy wi le je i obo wiąz ki wią żą
się z ty tu łem ba zy li ki. Jak za zna czył,
po raz pierw szy ta ki ty tuł na dał pa pież
Pius VI Ko ścio ło wi Św. Mi ko ła ja w To len -
ti no w 1783 r. De kret Kon gre ga cji Kul tu
Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra men tów – za -
ty tu ło wa ny „Do mus Ec c le siae”
(9.11.1989) – wspo mi na, iż pa pie że ob -
da rza ją tym ty tu łem ko ścio ły wy róż nia ją -
ce się war to ścią kul tu ro wą i dusz pa ster -
ską, po sia da ją ce ści ślej szy zwią zek z Ka te -
drą Św. Pio tra w Wa ty ka nie.

Po uro czy stej mszy wszy scy uczest ni -
cy uda li się przed wej ście do ko ścio ła,
gdzie ar cy bi skup w oto cze niu asy sty do -
ko nał po świę ce nia ta bli cy in for mu ją cej
o ty tu le Ba zy li ki Mniej szej.  

Ba zy li ka pw. Św. Ja na Chrzci cie la sta -
ła się trze cim ko ścio łem w Die ce zji Ka li -
skiej, któ re mu bę dzie przy słu gi wać ta

god ność. Dwa po zo sta łe to Na ro do we
Sank tu arium Św. Jó ze fa w Ka li szu oraz
Ba zy li ka pw. Mat ki Bo żej Wspo mo że nia
Wier nych w Twar do gó rze.

Ko ściół pw. Św. Ja na Chrzci cie la
w Kro to szy nie po cho dzi z XVI w. Kasz te -
lan po znań ski Jan Roz dra żew ski w 1592
ro ku roz po czął bu do wę pierw szej świą ty -
ni mu ro wa nej w Kro to szy nie z prze zna -
cze niem dla Bra ci Cze skich. Ko ściół zo -
stał ukoń czo ny w 1597. Po śmier ci fun -
da to ra w 1600. wdo wa po nim, Ka ta rzy -
na z Po tu lic kich, prze szła na ka to li cyzm
i prze ka za ła świą ty nię ka to li kom. W uro -
czy stość Ze sła nia Du cha Świę te go, 10
czerw ca 1601, bi skup po znań ski Waw -
rzy niec Go ślic ki do ko nał kon se kra cji ko -
ścio ła. Od te go mo men tu świą ty nia pw.
św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie peł ni -
ła funk cję ko ścio ła pa ra fial ne go.

Na bo ga te wy po sa że nie ko ścio ła miał
wpływ syn fun da to ra, Jan, a tak że je go po -
to mek, Ja kub. Ma nie ry stycz ny oł tarz
głów ny po wstał oko ło 1630. Do naj star -
szych oł ta rzy bocz nych na le żą Mat ki Bo -
żej Li te rac kiej (1631) i Mat ki Bo żej Ró -
żań co wej (kon se kro wa ny w 1643).
Do naj star szych za byt ków ko ścio ła na le ży
gru pa fi gur na bel ce tę czo wej
z I ćw. XVII w., am bo na o ce chach ma nie -
ry stycz nych i póź no re ne san so wych
z 1645, chrzciel ni ca ba ro ko wa z czar ne go
mar mu ru z mie dzia ną cza szą z 1647.

Pod czas oku pa cji nie miec kiej ko ściół
za mie nio no na ma ga zyn woj sko wy, a wy -

po sa że nie zde wa sto wa no. Po za koń cze -
niu II woj ny świa to wej świą ty nia i ży cie
pa ra fial ne wy ma ga ło od bu do wy. Pra ce re -
mon to we roz po czął ks. Fran ci szek Wi -
niec ki, a kon ty nu ował je ko lej ny pro -
boszcz – ks. Teo dor Kacz ma rek.
Na szcze gól ne uzna nie za słu gu je re no wa -
cja ko ścio ła i je go wy po sa że nia, któ rej do -
ko nał ks. Fran ci szek Je liń ski. Fa ra zo sta ła
wzbo ga co na o no we sty li zo wa ne kon fe -
sjo na ły i ob raz Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej
Po mo cy. W 1956 r. ścia ny w czę ści
przy skle pie niu zo sta ły przy ozdo bio ne 12
ma lo wi dła mi scen bi blij nych au tor stwa
Wa cła wa Ta ran czew skie go. W 1966 ks.
Wik tor Mie dziń ski z oka zji Mi le nium
Chrztu Pol ski umie ścił w ko ście le no we
dzwo ny ja ko wo tum wdzięcz no ści. 

W 2000 ks. Ka zi mierz Ci sze wicz od -
no wił głów ny oł tarz i przy go to wał bocz ną
ka pli cę św. Eks pe dy ta do ca ło dzien nej ad -
o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu. W la -
tach 2004-2013 ks. Adam Mo dliń ski do -
ko nał grun tow ne go re mon tu ko ścio ła
i bocz nych oł ta rzy. W 2014 sta ra niem ks.
Alek san dra Gen de ry ka pli cy ad o ra cji
Naj święt sze go Sa kra men tu nada no imię
św. Ja na Paw ła II i za mon to wa no no wy
wi traż z wi ze run kiem świę te go. W 2016
z oka zji 1050. rocz ni cy chrztu Pol ski bp
Edward Ja niak po świę cił no wy oł tarz
i am bo nę, zbu do wa ne ja ko wo tum
wdzięcz no ści.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl

KOŚCIÓŁ

Krotoszyn ma bazylikę!
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Kro to szyń skie or li ki z Aka de mii Ta -
len tów wraz z ka drą okrę gu ka li skie -
go re pre zen to wa ły nasz kraj w XXII
edy cji In ter na tio na les Ju gend fuss -
bal l tur nier DDS CUP 2019. Po go da
po krzy żo wa ła za pla no wa ny prze bieg
za wo dów. 

19 czerw ca 23 adep tów Aka de mii
Ta len tów wy ru szy ło na kil ku dnio wą wy -
pra wę do Lu dwigs bur ga. W czwar tek
przed po łu dniem mło dzi pił ka rze
po dłu giej po dró ży zo sta li za kwa te ro wa -
ni w obiek cie TSV Grun buhl. Tam
w peł ni ko rzy stać mo gli z ha li i ba se nu.
Do dys po zy cji mie li tak że bo iska z na -
wierzch nią sztucz ną i na tu ral ną. Mię dzy

tre nin ga mi nie za bra kło cza su na roz ryw -
kę. W pią tek pił ka rze od wie dzi li park
roz ryw ki Er le ni spark Trips drill, po ło żo -
ny ok. 35 km od Stut t gar tu. Po go da
sprzy ja ła ko rzy sta niu ze wszyst kich
atrak cji par ku. 

W so bo tę przy szedł czas na roz gryw -
ki, któ re w pierw szej czę ści tur nie ju to -
czy ły się w trzech gru pach. Eki pę AT po -
dzie lo no na dwa ze spo ły, nad któ ry mi
czu wał tre ner Re na to Zie miec. 

Pierw szy te am AT tra fił do gru py Ti -
ger i za no to wał jed no zwy cię stwo (1: 0
z TSV Lu dwigs burg), je den re mis (0: 0
z VFL Sin del fin gen) oraz trzy po raż ki
(0: 4 z FV Loch gau, 0: 4 z SpVgg Can n -
statt i 0: 6 z SV Fel l bach). 

W gru pie Ba ren dru gi ze spół AT od -
niósł czte ry wy gra ne (3: 0 z TSV Grun -
buhl, 3: 0 z TSV Leu ten bach, 2: 0
z Young Boys i 5: 0 z SC Stam m he im)
oraz prze grał 1: 2 z Po ly Fo ot. 

Nie ste ty, roz gryw ki zo sta ły prze rwa -
ne przez bu rzę. Po go dzin nej prze rwie or -
ga ni za to rzy, przez wzgląd na bez pie czeń -
stwo uczest ni ków, pod ję li de cy zję o za -
koń cze niu za wo dów. W nie dzie lę ro ze -
gra no mi ni tur niej, w któ rym udział wzię -
ły dwie dru ży ny Aka de mii Ta len tów Kro -
to szyn, dwa ze spo ły OZPN Ka lisz oraz
Po ly Fo ot z Bel gii. Zwy cię ży li pił ka rze
z ka li skie go OZPN Ka lisz, pro wa dze ni
przez tre ne ra Hu ber ta Wron ka. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Akademia Talentów w Niemczech

Gmin ny Ośro dek Spor tu w Koź mi nie
Wlkp. zor ga ni zo wał tur niej Koź min
Cup 2019. Roz gryw ki to czy ły się
w trzech ka te go riach. 

Koź miń ski tur niej przy cią gnął po -
nad 200 mło dych adep tów fut bo lu, któ -
rzy ry wa li zo wa li w ka te go riach skrza tów
(2012 i młod si), ża ków (2010 i młod si)
oraz or li ków (2008 i młod si). 

W naj młod szej ka te go rii wal czy ło
pięć dru żyn. Po ro ze gra niu wszyst kich
spo tkań oka za ło się, że pierw sze miej sce
za jął te am GKS -u Ja ra cze wo. Na ko lej -
nych po zy cjach upla so wa ły się An to nio
Ja ro cin, Pio nier Ba ra nów, GOS Koź min
Wlkp. i Wi sła Bo rek. 

W ża kach ry wa li zo wa ło osiem ekip.
Trium fo wał Ma ra ton Czaj ków, wy prze -
dza jąc GKS Ja ra cze wo, Zjed no czo nych
Pu dlisz ki, LKS Go łu chów, Wi słę Bo rek,
Pio nie ra Ba ra nów, GOS Koź min
Wlkp. II i GOS Koź min Wlkp. I. 

W ka te go rii or li ków naj lep szy był pierw -
szy ze spół Astry Kro to szyn. Ko lej ne miej sca
za ję ły GOS Koź min Wlkp.I, LKS Go łu chów,
Orzeł Mro czeń, GOS Koź min Wlkp. III,
Astra Kro to szyn II i GOS Koź min Wlkp. II.

W każ dej ka te go rii or ga ni za to rzy wy -
róż ni li naj lep sze go za wod ni ka i bram ka rza
oraz kró la strzel ców. Po nad to każ dy z tre -
ne rów wska zał na jed ne go gra cza swo jej
dru ży ny, któ ry szcze gól nie wy róż nił się
pod czas tur nie ju. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Rozgrywki młodych adeptów futbolu
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22 czerw ca Se ba stian Kacz ma rek
w pa rze z Ad ria nem Sde blem ry wa li -
zo wa li w Płoc ku w tur nie ju eli mi na -
cyj nym do Mi strzostw Pol ski w Siat -
ków ce Pla żo wej Se nio rów. Kro to szy -
nia nin i je go bo isko wy part ner za -
koń czy li za wo dy na trze cim miej scu.

Ry wa li za cję w Płoc ku roz po czę li
od pew ne go zwy cię stwa – w dwóch par -
tiach – nad go spo da rza mi, czy li du etem
Ma zia rek / Le wic ki. Ko lej ny mi ry wa la mi
by li bar dzo do brze im zna ni An dry so wie,
z któ ry mi na co dzień ma ją oka zję tre no -
wać. Kacz ma rek i Sde bel tym ra zem mu -
sie li uznać wyż szość prze ciw ni ków. 

Po tej po raż ce zo sta li prze nie sie ni
na pra wą stro nę dra bin ki. Po je dy nek z Ka -
łu żą i Le wan dow skim był bar dzo za cię ty,
a o zwy cię stwie Kacz mar ka i je go ko le gi
zde cy do wał do pie ro trze ci set. Ko lej ne
zwy cię stwo od nie śli nad Le chem i Zdyb -
kiem, tym ra zem w dwóch se tach. 

Dru gi dzień za wo dów Kacz ma rek
i Sde bel roz po czę li kon fron ta cją o pół fi -
nał z du etem Ka pu śniak / Czu biń ski.
Wal ka by ła bar dzo wy rów na na, ale osta -
tecz nie wy szli z niej zwy cię sko Se ba stian
i Ad rian – 2: 1 (19: 21, 21: 18, 16: 14).
Pół fi na ło wy mi ry wa la mi by li Bro ży niak

i Ja niak. To oni wy gra li pierw szą par tię.
W dru giej lep szy był te am Kacz mar ka, ale
w tie -bre aku po now nie gó rą by li prze ciw -
ni cy. 

W me czu o brąz Kacz ma rek i Sde bel
zmie rzy li się z Ociep skim i Mal cem. Na si
siat ka rze pierw szą par tię wy gra li 22: 20.
Od po ło wy dru gie go se ta ich prze wa ga
sta wa ła się co raz wy raź niej sza. Kacz ma -
rek świet nie bro nił, a Sde bel sku tecz nie
blo ko wał. W efek cie dru ga par tia tak że
na le ża ła do nich i za ję cie trze ciej lo ka ty
sta ło się fak tem. 

– Cie szy my się bar dzo, że zdo by li -
śmy brą zo we krąż ki – mó wi Se ba stian
Kacz ma rek. – Po nie co kiep skim star cie

se zo nu do cze ka li śmy się po zy tyw ne go re -
zul ta tu. Ca ły tur niej był dla nas bar dzo
cięż ki. Ro ze gra li śmy sie dem me czów
w dwa dni, du żo spo tkań koń czy ło się wy -
ni kiem 2: 1. Za zwy czaj prze gry wa li śmy
w nich pierw sze go se ta i mu sie li śmy go -
nić wy nik. Ma my na dzie ję, że ten suk ces
do da nam do dat ko wej mo ty wa cji do dal -
szych cięż kich tre nin gów, a to prze ło ży się
na ko lej ne do bre wy ni ki. Płock po now nie
oka zał się szczę śli wy dla mnie. Ser decz nie
dzię ku je my na szym part ne rom – fir mie
Las -Ka lisz Sp. z o. o., De li ka te som Ko ro na
oraz Ja ku bo wi Na wra to wi Usłu gi Trans -
por to we – do da je kro to szyń ski siat karz.

(AN KA)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Brąz Kaczmarka w Płocku!

Trzy star ty w dwa dni za li czy ła ro dzi -
na Jad cza ków, re pre zen tu ją ca Kro -
to szyń ską Gru pę Bie go wą.
W dniach 15-16 czerw ca ry wa li zo -
wa li w Zdu nach, we Wro cła wiu
i w Miej skiej Gór ce. 

W VI Bie gu o Zdu now skie go Ka fla
Ani ta i Mo ni ka by ły naj lep sze w swo ich
ka te go riach – od po wied nio w K40 i K16.
Te go sa me go dnia mło da za wod nicz ka
wraz z ta tą uda ła się na noc ny pół ma ra ton

do Wro cła wia. Jak pod kre śli li, opra wa
bie gu by ła wspa nia ła, a ki bi ce do pin go wa -
li na ca łej tra sie i wszyst ko by ło do pię te
na ostat ni gu zik. W tych za wo dach li czy -
ły się udział i do bra at mos fe ra.

Ko lej ny dzień do start Mo ni ki i Ani ty
w I Bie gu Gór ków w Miej skiej Gór ce. Mi -
mo zmę cze nia pa nie znów osią gnę ły
świet ne wy ni ki. Cór ka by ła pierw sza
w ka te go rii K16, a ma ma za ję ła dru gą lo -
ka tę w K40. (AN KA) 

BIEGI

Rodzina Jadczaków na trasach

Osiem me da li przy wieź li re pre zen -
tan ci UKS Sho dan Zdu ny z mię dzy -
na ro do we go tur nie ju Par du bi ce
Open 2019 – 7 In ter na tio nal Ka ra te
Lions Cup. W za wo dach star to wa -
ło 750 ka ra te ków z 18 państw. 

W ka ta dziew cząt 8-9 lat zdu no wian ki
za ję ły miej sca 2-5. Sre bro zdo by ła Mar ta
Streu bel, brąz zgar nę ły Nad ia Ducz mal
i Zu zan na Szy mań ska, a za po dium zna la zła
się Na ta sza Adam ska. Z ko lei w ka ta dru ży -
no wym 9 lat i młod szych Mar ta, Zu zan na
i Na ta sza oka za ły się bez kon ku ren cyj ne.

Z pierw sze go za gra nicz ne go star tu
od ra zu zło ty krą żek przy wiózł Ni ko dem

Szy mań ski, któ ry nie miał so bie rów nych
w ka ta di sa bi li ties. Na naj wyż szym stop -
niu po dium sta nął tak że Ja ro sław Adam -
ski – w ka ta ma sters po wy żej 45 lat. Z ko -

lei Zo fia Ducz mal, An na Streu bel i Mar ta
Streu bel zdo by ły brąz w ka ta dru ży no -
wym U'14, a Klau dia Swat, A. Streu bel
i Z. Ducz mal za ję ły trze cie miej sce w ku -
mi te dru ży no wym U'14. W ku mi te
U'14 – 50 kg K. Swat by ła pią ta. 

(LE NA) 

KARATE 

Zawodnicy Shodana zdobyli Czechy 

Bar dzo do brze spi sa li się przed sta wi -
cie le To wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro -
zum na Mi strzo stwach Pol ski Ka de -
tek i Ka de tów w Su mo, zdo by wa jąc
dzie więć me da li. Dwa krąż ki wy wal -
czy ły z ko lei przed sta wi ciel ki UKS
Sam son Ko by lin. 

Na mi strzo stwach w Bie la wie ry wa li -
zo wa ło 195 su mo ków z 30 klu bów z ca łej
Pol ski. Wal czy li nie tyl ko o me da le mi -
strzostw Pol ski, ale tak że o punk ty ran -
kin go we do re pre zen ta cji kra ju na mi -
strzo stwa Eu ro py, któ re od bę dą się
na Wę grzech we wrze śniu. 

Z kro to szyń skiej eki py Zu zan na Kry -
stek by ła naj lep sza w kat. +70 kg oraz

w open, Ty mo te usz Ra taj czyk zgar nął
brąz w kat. 55 kg, Mi ko łaj Wi śniew ski wy -
wal czył sre bro w kat. 75 kg, Mi ko łaj Mro -
wiń ski był trze ci w kat. 75 kg i w open, Ja -
kub Dą brow ski sta nął na naj wyż szym
stop niu po dium w kat. 85 kg, a Ga briel
Szy dłow ski nie miał so bie rów nych w kat
+95 kg oraz w open.

Kro to szyń ski klub za jął pierw sze
miej sce w kla sy fi ka cji punk to wej mi -
strzostw. Z ko lei ka det ki UKS Sam son by -
ły w kla sy fi ka cji łącz nej dru gie. Ko by liń -
skie za wod nicz ki dwa ra zy sta wa ły na po -
dium – Alek san dra Ha rem za by ła trze cia
w kat. 60 kg, a Aga ta Jar ka zdo by ła brąz
w open. 

(LE NA) 

SUMO 

Jedenaście medali naszych kadetów
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W niedzielę na ślubnym kobiercu stanął
nasz wieloletni,  były już, współpracownik 

– Grzegorz Nowak. 
Życzymy wszystkiego dobrego 

na nowej drodze życia.


